
PROCEDURA  PROMOCJI    ŚRÓDROCZNEJ
w Gimnazjum 

w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie 

Podstawa Prawna :
-  § 20 ust.10  rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania  
uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.)

1. Uczeń  może  być promowany do klasy programowo wyższej wyłącznie w obrębie tego samego etapu 
edukacyjnego, po spełnieniu warunków:      

a. posiada co najmniej roczne opóźnienie szkolne,
b. uzyskuje pozytywne wyniki w nauce,
c. systematycznie realizuje obowiązek szkolny ,
d. prawidłowo funkcjonuje w środowisku placówki ,
e. rozpoczął naukę szkolną nie później niż do połowy I-ego semestru danego roku szkolnego,
f. realizuje zadania edukacyjne ustalone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
g. rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym opanowanie nauczania dwóch klas.

2. Egzamin klasyfkacyjny przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych  w szkolnym 
planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi , z wyjątkiem zajęć  
edukacyjnych z zajęć technicznych,  zajęć artystycznych,   plastyki,  muzyki,  informatyki,  wychowania  
fzycznego i religii.

3. Egzamin klasyfkacyjny z zajęć technicznych, zajęć artystycznych,  plastyki, muzyki, informatyki i 
wychowania fzycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Decyzję o klasyfkacji śródrocznej i dopuszczeniu ucznia do egzaminu klasyfkacyjnego podejmuje rada 
pedagogiczna  na  wniosek  wychowawcy  klasy,  po  zasięgnięciu  opinii   nauczycieli  poszczególnych 
przedmiotów.

5. Promocję śródroczną uzyskuje uczeń, który otrzymał pozytywne oceny z zajęć edukacyjnych objętych 
egzaminem klasyfkacyjnym z obowiązkowych przedmiotów nauczania.

6. Jeżeli w klasie, do której przechodzi uczeń, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego - języka obcego 
innego  niż  język  obcy,  którego  uczeń  uczył  się  wcześniej,  a  brak  jest  możliwości  uczęszczania  na 
zajęciach lekcyjne z tego samego języka, uczeń powinien :

a. uczyć  się  danego  języka,  wyrównując  różnice  programowe  przy  pomocy  nauczyciela 
przedmiotu i  wychowawcy ( np. na nauce własnej w grupie wychowawczej) i we własnym 
zakresie,

b. efekty pracy nad wyrównaniem braków z języka obcego potwierdza nauczyciel przedmiotu w 
wyniku egzaminu klasyfkacyjnego, 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może :
a. wyrazić  zgodę na dopuszczenie ucznia do egzaminu klasyfkacyjnego w terminie innym niż  

wymieniony w procedurze, z zastrzeżeniem, że egzamin zostanie przeprowadzony nie później 
niż do końca marca danego roku szkolnego,

b. dla uczniów z dużym opóźnieniem szkolnym tj. powyżej 2 lat i więcej, przeprowadzić egzamin 
klasyfkacyjny  ustalający  jego  poziom  wiedzy  bezpośrednio  po  przyjęciu  do   placówki  i 
promować go do klasy wyższej, jeśli wyniki egzaminu klasyfkacyjnego będą  pozytywne.



8. Do  przeprowadzenia  egzaminu  klasyfkacyjnego  dyrektor  powołuje  komisję  zgodnie  z  Procedurą 
Przeprowadzania Egzaminu Klasyfkacyjnego  .

9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który zawiera :
a. skład komisji
b. pytania do części pisemnej i ustnej z poszczególnych przedmiotów,
c. ocenę z każdego przedmiotu,
d. decyzję komisji o klasyfkacji,
e. zakres materiału , z którego przeprowadzono egzamin
f. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 niniejszej procedury 

10. Protokół  zbiorczy   z  egzaminu  klasyfkacyjnego  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.  Wzór 
protokołu zbiorczego stanowi załącznik nr 2 niniejszej procedury.

11. Decyzję o promocji śródrocznej ucznia podejmuje rada pedagogiczna w formie uchwały.

12. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfkacyjnych szczegółowo reguluje rozporządzenie MEN z 30 
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfkowania i promowania uczniów oraz  
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze  
zm.) – rozdział 2.

Opracowała Małgorzata Mrozińska – dyrektor ZPR-S  w Oławie 
Korekta – Wojciech Furgała 
Obowiązuje od 01.09.2012 r. 



Załącznik nr 1                        PROTOKÓŁ Z EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 
w ramach promocji (śródrocznej) do klasy programowo wyższej  

1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………..klasa…………… 

2. Przedmiot………………………………………………………..……………………………………

3. Data egzaminu……………………………….…………………….

4. Uczeń zdaje egzamin klasyfkacyjna za okres (semestr/rok szkolny)…………………………

5. Imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin:

a. Uczący danego przedmiotu…………………………………………………………………………………

b. Wskazany przez dyrektora………………………………………………………………………………….

6. Zadania egzaminacyjne:

I. Część ustna

Zadania (ćwiczenia)*………………………………………………………………..………..………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………….………………….

II. Część pisemna – załącznik nr 3

7. Wyniki egzaminu
I. Cześć  ustna  (praktyczna*)………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………..…..……………………………………………………………....................
…..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................

II. Część pisemna ……………………………………………………..………….…………………………………………........
……………………………………………………..…..……………………………………………………………....................
…..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................

8. Uzyskana ocena…………………………………………………………………………………….. 

Załączniki: 
1. Zakres materiału do egzaminu
2. Zwięzła informacja nt odpowiedzi ustnych (praktycznych ćwiczeń)* ucznia 
3. Zadania pisemne wykonane przez ucznia

KOMISJA EGZAMINACYJNA

................................................

................................................

*Egzamin klasyfkacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i 
wychowania fzycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 



Załącznik nr 2                                                                                             Oława dnia ................................

PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH
w ramach promocji (śródrocznej) do klasy programowo wyższej  

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia ………….nr ……………..w dniach …………………………. przeprowadzono 

egzaminy klasyfkacyjne za (semestr).........................roku szkolnego ...................................

Ucznia kl.................- ..........................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego egzaminu uzyskał z przedmiotów objętych egzaminem oceny: 

1. język polski - ...............................................................................................

2. język angielski - ..........................................................................................

3. język niemiecki- ..........................................................................................

4. historia - .....................................................................................................

5. wos - ..........................................................................................................

6. matematyka - .............................................................................................

7. fzyka - .......................................................................................................

8. biologia - ....................................................................................................

9. chemia - .....................................................................................................

10. geografa - ..................................................................................................

11. zajęcia artystyczne  -...............................................................................

12. zajęcia techniczne - ..................................................................................

13. informatyka - ............................................................................................

14. wychowanie fzyczne - ..............................................................................

15. religia - .....................................................................................................

16. edukacja dla bezpieczeństwa - ................................................................

17. muzyka - ..................................................................................................     

18. plastyka - ..................................................................................................

Podpisy członków komisji                                                                                                       Podpis wychowawcy klasy 
.......................................................................................................................                    …………………………………..

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................


